tos operacionais menores em relação aos exigidos no trabalho com
latas de alumínio. O desconto é importante porque o energético é um
produto caro. Entre as
principais marcas, uma
latinha de 250 mililitros
difícilmente é encontrada no grande varejo por
menos de 4 reais. Nas
garrafas plásticas de 1
litro, o mesmo volume
costuma sair pela metade do preço.
Como seria natural
esperar, o custo-benefício mais atraente tem sido
utilizado pelas marcas emergentes como recurso
para atrair as classes C e D. "E um público que
antes não tinha o hábito de consumir o produto",
observa Bruno Akabane, sócio-proprietário do
Pimp Energy Drink, energético acondicionado em
garrafas plásticas de 360 mililitros e de 2 litros
e vendido exclusivamente em mercadinhos da
periferia de São Paulo. "O custo da embalagem
de PET é bem menor que o da latinha, o que nos
permite praticar preços mais acessíveis", afirma o
empresário.

Anúncio

termo "tubainização", mas não deixa de fazer um
paralelo com o caso dos refrigerantes para justificar a pertinência da garrafa plástica no negócio
de energéticos. "Quando o PET chegou ao País
havia cerca de 160 marcas locais de refrigerantes.
Hoje, elas são quase mil", aponta Marçon. "Com
a pulverização, o mercado cresceu."
Assim como a Coca-Cola viu cair sua participação no mercado de refrigerantes com a ascensão
das tubaínas envasadas em PET, a hegemonia da

pioneira e líder histórica do negócio de bebidas à
base de taurina, a Red Buli, vem balançando com
a propagação dos energéticos regionais.
Pelas leituras da Nielsen, o market share da
Red Bull no País caiu de 64% para 42% entre
2006 e 2010. A diferença marcante em relação
ao caso dos refrigerantes, porém, é que a grife
dos touros vermelhos não patrocinou a difusão
da garrafa plástica em seu mercado, ao contrário
do que fez a Coca-Cola - para muitos peritos em
marketing, um homérico "tiro no pé". Mas existem rumores de que isso pode mudar, com a líder
se rendendo à garrafa plástica.
De acordo com reportagem publicada no
jornal O Estado de S. Paulo em fevereiro último,
a Red Buli estaria estudando a adoção da garrafa
de PET no mercado brasileiro. Procurada pela
reportagem, a empresa negou o boato por meio
de sua assessoria de imprensa. Curiosamente,
porém, o mercado polonês recebeu em março
último o lançamento de uma versão do energético da marca em garrafa de PET. Pouco depois, a
mesma embalagem, com 330 mililitros, estreou
no mercado tcheco.
Outro fato curioso: ex-distribuidor da Red
Bull no Brasil, o empresário Marcos Torres decidiu alçar voo próprio no mercado nacional e
lançou um energético - o Up On - acondicionado
em garrafas de PET. "O mercado brasileiro de

energéticos em lata está saturado", argumenta
Torres. "Já o PET é uma novidade que, além do
custo de produção menor, facilita o trabalho com
formatos diferentes e conta com um bom número
de prestadores do serviço de envase."

Charme regional
Custo atraente, versatilidade e maior viabilidade
fabril são importantes, mas não se justificam se o
produto não vender. Como lembra o especialista
em bebidas Adalberto Viviani, da consultoria
Concept, "energéticos são vistos como um produto que confere status". Para Renault Castro, diretor
executivo da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade (Abralatas), a
embalagem de alumínio estimula essa sensação,
por ser "moderna e prática". "A lata atende ao
perfil de quem consome energéticos, geralmente
jovens que praticam esportes ou freqüentam eventos mais requintados", argumenta o executivo.
Para engendrar essa percepção (e não serem
confundidos com refrigerantes), muitos energéticos em PET têm apresentado imagens caprichadas, que em nada lembram as das garrafas das
tubaínas que brigam por preço. O cuidado fica
especialmente patente na decoração.
Enquanto os recipientes de refrigerantes costumam receber pequenas cintas do tipo roll-wrap
aplicadas com cola, muitas delas ostentando arte

desleixada, diversos energéticos regionais têm
suas garrafas de PET completamente envolvidas
por rótulos termoencolhíveis de design moderno.
Exemplos são o Ionic, da J. da Silveira; o Power
Bull, da Ultrapan; o Big Thor, da NS Indústria e
Comércio; e o Insano, recém-lançado pela Águas
Ouro Fino (ver quadro).
>
Power Bull, Big Thor e Ionic:
decoração com rótulos
termoencolhíveis

Demonstrações mais claras de que garrafas de
PET não acarretam apresentações pobres ou sem
carisma vêm do exterior. Nome que vem ganhando força no mercado europeu de energéticos, a
polonesa Tiger adotou recentemente uma série de
garrafas de PET com formato futurista e moldadas
com pigmentação prata. O projeto é assinado pela
célebre agência Porsche Design, da Alemanha.
Outro caso digno de nota é o do NOS Energy
Drink, lançado nos Estados Unidos numa garrafa
de PET de 620 mililitros pigmentada em azul e
decorada com rótulo autoadesivo metalizado (ver
E M B A L A G E M M A R C A n" 102, fevereiro de 2008). A
embalagem imita um cilindro de óxido nitroso,
utilizado para "envenenar" motores de carros.

Concept. Resta ver, nessa corrida, qual embalagem pisará mais fundo. "O mercado está aberto e
a preferência do consumidor é que vai determinar
o resultado", pondera Castro, da Abralatas.

Pode ser que abordagens desse tipo, que reforçam a idéia de que o PET não é necessariamente
percebido com menor valor, apareçam entre energéticos nacionais com a evolução do mercado.
Embora tenha triplicado no último triênio, ele
ainda é pequeno. No balanço da Abir, o consumo
interno em 2010 alcançou 87 milhões de litros, o
que é pouco frente ao total de 72 bilhões de litros
de bebidas não-alcoólicas movimentados no País
no ano passado. "Muitas marcas ainda irão entrar
no no negócio de energéticos", prevê Viviani, da

Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 13, n. 141, p. 58-62, maio. 2011.

